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 -1عالقه القياده االستراتيجيه باالبداع المنظمي
 -2عالقه التخطيط االستراتيجي بنجاح المنظمه
 -3دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزه التنافسيه
 -4اثر ستراتيجيه التمكين االداري في تعزيز فاعلية المنظمه
-5صناعه راس المال الفكري واألداء الوظيفي
 -1أثر سلوك المستهلك في التحول من نظام االنتاج الواسع الى االيصاء الواسع.
 -2تسويق الذات للكوادر الطبية من منظور لغة الجسد ودوره في تعجيل شفاء الزبون.
 -3تقويم جدوى لغة الجسد في منظمات الخدمة العامة.
 -4أثر متطلبات ادارة المعرفة في تحقيق التغيير االداري
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 -١االنعكاسات النفسية للهضبة الوظيفية على العاملين
 -٢استراتيجية ريادية االعمال وانعكاساتها على المرتكزات الفلسفية للفاعلية المنظمية.
 -٣النجاح االستراتيجي ودوره في تحقيق قيمة المنظمة
 -٤أثر المقدرات التنظيمية في تحقيق األداء المنظمي.
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